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Inschrijven 
 

Om gebruik te maken van onze opvang schrijft u uw kind vooraf in. Aangezien u een klantnummer nodig heeft 

om opvangdagen online te reserveren, raden we aan om de inschrijving tijdig in orde te brengen. 

Dit kan door telefonisch contact op te nemen met de kinderbegeleidsters ( 0479 47 74 15) tijdens de 

openingsuren. Bij voorkeur spreekt u een inschrijvingsmoment af op één van de onderstaande data.  

Indien uw kind een specifieke zorgbehoefte heeft, neemt u contact op met de verantwoordelijke via 

LKbrecht@landelijkekinderopvang.be . 

Uw inschrijving bij Stekelbees blijft heel de lagere schoolperiode geldig.  

 

Inschrijven te Overbroek kan (na telefonische aanmelding) 

op : 

 

Woensdag 16/10/2019 van 8u30-10u30 

Woensdag 11/12/2019 van 8u30-10u30 

Maandag 10/02/2020 van 8u30-10u30 

Woensdag 25/03/2020 van 8u30-10u30  

  

 

Bereikbaarheid locatie Overbroek 
 

Tijdens de openingsmomenten kan u terecht bij de 
kinderbegeleidsters in de locatie. Op woensdagmiddag is 
locatie Overbroek gesloten. De gemeente Brecht voorziet 
busvervoer naar Stekelbees Brecht. Ook op 
vakantiedagen en schoolvrije dagen kan u terecht in 
Stekelbees Brecht. 
 

Vragen in verband met facturatie, reservaties, annulaties, adreswijzigingen, nieuw telefoonnummer, … mogen 
gericht worden aan Nikki Van Dijck : admibobrecht@landelijkekinderopvang.be.  
De verantwoordelijke Karin Smout is bereikbaar via LKbrecht@landijkekinderopvang.be 
Bij de infolijn van Landelijke Kinderopvang kan u terecht tussen 9:00 uur en 14:00 uur op  070 246 041.   
 
 

Opvangkalender schooljaar 2019-2020 

Locatie Overbroek  
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Sluitingsdagen schooljaar 2019-2020 
 

Vrijdag 18/10/2018 : naschools owv personeelsfeest Landelijke Kinderopvang 

Vrijdag 1/11/2019 (Allerheiligen) 

Maandag 11/11/2019 (Wapenstilstand) 

Woensdag 25/12/2019 tot en met woensdag 1/1/2020 (op 24/12 sluit de opvang om 16u30) 

Maandag 13/4/2020 april (Paasmaandag)  

Vrijdag 1/5/2020 (Feest van de arbeid) 

Donderdag 21/5/2020 en vrijdag 22/5/2020 (OH Hemelvaart en brugdag) 

Maandag 1/6/2020 (Pinkstermaandag) 

Maandag 20/7/2020 en dinsdag 21/7/2020 (brugdag en Nationale feestdag) 

Maandag 27/7/2020 tot en met vrijdag 7/8/2020  

 
 

Startdata online reserveren voor schoolvrije dagen in Stekelbees Brecht  
 
Online reserveren en annuleren kan steeds tot donderdag 12:00 uur voor de daaropvolgende week. Na deze 
datum kan u enkel rechtstreeks in de opvang reserveren. 
 

Startdatum online reserveren  Schoolvrije dagen  

Dinsdag 13 augustus vanaf 20u 26/9/19 en 27/9/19 (groep 1 en 2) 
30/9/19 (groep 1, 2 en 3) 

Dinsdag 15 oktober vanaf 20u - 

Dinsdag 17 december vanaf 20u 15/1/20 (groep 1 en 2) 
31/1/20 (groep 1, 2 en 3) 

Dinsdag 11 februari vanaf 20u 30/4/20 (groep 3) 

Dinsdag 14 april vanaf 20u Laatste schooldag : alle scholen vanaf ’s middags (busvervoer wordt 
voorzien door gemeente) 

 
 

Startdata online reserveren voor vakanties in Stekelbees Brecht  
 
Reserveren voor vakantiedagen gebeurt in fases. In fase 1 hanteren we een aantal voorrangsregels, nl. 10% van 

onze plaatsen reserveren we voor mensen die :  -     Alleenstaand zijn (met bewijs van gezinssamenstelling) 

- Voltijds werken (met recente loonstrook) 

- Recht hebben op sociaal tarief 

Wie aan 2 van deze 3 voorwaarden voldoet, krijgt voorrang. Bewijsstukken dienen voor de startdatum van de 

reservaties ingediend worden.  

Binnen een termijn van 7 werkdagen krijgt u van ons via mail een antwoord met goedgekeurde dagen en/of 

afgekeurde dagen (wegens “volzet”). In fase 2 kan u extra dagen aanvragen of annuleren. 

 

Vakantie Fase 1 Fase 2 

Herfstvakantie  1 oktober 20u tot en met 2 oktober 20u  Vanaf 8 oktober 20u 

Kerstvakantie  26 november 20u tot en met 27 november 20u Vanaf 3 december 20u 

Krokusvakantie  28 januari 20u tot en met 29 januari 20u Vanaf 4 februari 20u 

Paasvakantie  10 maart 20u tot en met 11 maart 20u Vanaf 17 maart 20u 

Juli 2020 5 mei 20u tot en met 6 mei 20u Vanaf 12 mei 20u 

Augustus 2020 2 juni 20u tot en met 3 juni 20u Vanaf 9 juni 20u 

 

 

Tot ziens ! 


